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O PODJETJU COINSPACE
Sedež podjetja Coinspace se nahaja v Evropi, podjetje pa aktivno posluje tudi na mednarodnih tržiščih.
Osredotočeni smo na osrednje trge, kot so južna Azija, Evropa, Indija in Južna Amerika. Naše podjetje je zavezano
k rasti in razvoju, zato trenutno odpiramo nove poslovalnice povsod po svetu.

Koncept podjetja Coinspace je posledica eksplozivnega razvoja kriptovalut in posledično vam naše podjetje
predstavlja edinstveno poslovno priložnost, ki je trenutno ne tržišču nihče omogoča nihče drug. Ponujamo
neverjetne prednosti in priložnosti za osebe, ki si želijo biti tako finančno uspešne kot tudi samostojne, zato so
naše storitve tudi tako priljubljene na svetovnem trgu. Naš namen je strankam nuditi kvalitetno storitev za
rudarjenje kriptovalut, zato smo veliko truda vložili v odpravljanje vseh do zdaj nerazjasnjenih vidikov rudarjenja, ki
bi našim uporabnikom lahko otežili uporabo tovrstne strojne opreme. To vam omogoča, da hitreje osvojite vse
veščine, ki jih potrebujete, da lahko začnete rudariti in ustvarjati lastni dobiček brez predhodnega znanja ali izkušenj.

FILOZOFIJA PODJETJA COINSPACE
Vaša želja je za nas ukaz. Uspeh naših članov je za nas ključnega pomena, saj so vsi uporabniki
za nas tudi poslovni sodelavci. Razumemo kakšna neomajna predanost je potrebna. Za
ustvarjanje stabilne organizacije in ker verjamemo v preprostost, smo osredotočeni na to, da
namesto vas odstranimo čim več ovir na vaši poti do uspeha.
Naš cilj je izgraditi pravo vrednost kriptovalut. To nameravamo doseči preko treh korakov: z
vzpostavitvijo obširnega trga z ekskluzivnimi tržnimi prednostmi, čigar gonilna sila bodo kupci in potrošniki;
preko ustvarjanja stabilnega in uporabnega kovanca ter z vzpostavitvijo inteligentnega tržnega programa.

NAŠ SLOGAN JE
“EN SVET, ENA VALUTA”
Naš cilj je vam omogočiti dostop do sistema, ki vam bo pomagal vzpostaviti najbolj uporaben in dobičkonosen
kovanec, ki je trenutno dostopen na tržišču:

S-COIN
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PRILOŽNOST
Podjetje Coinspace vam omogoča enkratno priložnost, saj revolucionira sodobni poslovni svet digitalne ekonomije.
Nudimo vam f i n a n č n o d o n o s n o priložnost in obširen program n a g r a d za delovno uspešnost, povezanih
z najbolj luksuznim življenjskim slogom. Prvič v a m ponujamo priložnost, da postanete lastniki svojega sistema za
rudarjenje, ki je bil do sedaj na voljo le večjim podjetjem in investitorjem.
Naš sistem, ki vam omogoča največji možen dobiček, je na voljo le našim članom. Preko članstva lahko postanete
lastniki več vrst že obstoječih kriptovalut. Še več, lahko postanete eni izmed prvih uporabnikov in podpornikov nove
valute - kovanca S-coin. S tem, ko postanete člani naše edinstvene podjetniške skupnosti, se boste lahko podučili
o kovancu S-coin š e p r e d n j e g o v i m l a n s i r a n j e m . To vam bo p r e d n o s t n o omogočilo, da
kovanec S-coin predstavite svojim poslovnim sodelavcem kot novo kriptovaluto prihodnosti.
To je neverjetna priložnost, da si ustvarite finančno obilje in postanete eni izmed redkih posameznikov, ki jim bo
pripadala posebna čast, d a s i m e d p r v i m i l a s t i j o k o v a n e c S - c o i n .
Zaradi ekskluzivne oblike, ki jo ima kovanec S-coin že pred lansiranjem, vam lahko zagotovimo minimalno količino
tveganja in maksimalno zaščito. Vrednost kovanca pa vam še dodatno lahko zagotovimo z rudarjenjem drugih, na
trgu že obstoječih kriptovalut. Prav tako smo preventivno zagotovili, da vrednost kovanca S-coin n e b o p a d l a
pod določeno začetno vrednost. To smo dosegli s tem, da si lastimo varnostno kopijo kovanca. Čeprav vas
verjetno zanima, kako nam je to uspelo, naj to zaenkrat ostane naša poslovna skrivnost, vsaj do uradnega
lansiranja kovanca S-coin.
Med tem, ko vam naš edinstveni sistem omogoča ustvarjanje kriptovalute S-coin, mi v ozadju zavarujemo vašo
investicijo z rudarjenjem drugih, že obstoječih kriptovalut. Ponujamo vam priložnost, da si z našo pomočjo
enostavno in lahkotno ustvarite kariero. Delite informacijo o našem podjetju s svetom in na ta način enostavno in
konstantno služite dodaten denar. Ustvarite svoj dobiček Z D A J . Mi pa vam bomo omogočili dostop do
osebnega, vašim potrebam prilagojenega programa za ustvarjanje finančnega obilja, ki ga za to potrebujete.
Novim članom pripada tudi dostop do številčnih nagrad za poslovno uspešnost. Te nagrade in dodatki vključujejo
denarne nagrade, letne pogodbe, takojšnji zaslužek, brezplačne stroške elektrike, brezplačno namestitev strojne
opreme ter brezplačne stroške vzdrževanja. Prav tako pa vam nudimo tudi plačilo neposredno na vašo
predplačniško debetno kartico.

PRIHODNOST JE V VAŠIH ROKAH.
Z NAMI IN Z VALUTO S-COIN STE VI USTVARJALEC
LASTNEGA DOBIČKA ZA SVOJO PRIHODNOST.
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RUDARJENJE
Ponujamo vam najkvalitetnejšo o s e b n o rudarsko storitev, zato smo v ta namen izdelali najboljšo programsko
in strojno opremo, ki vam bo omogočala finančno najbolj donosno rudarjenje. Združili smo revolucionarno strojno
opremo z e n o s t a v n o , dostopno in razumljivo rudarsko pogodbo, da vam lahko nudimo najnaprednejšo rešitev
za rudarjenje, ki je trenutno dostopna na tržišču. Vsi stroški orodij, elektrike in vzdrževanja so že vključeni v ceno.
V i i z b e r e t e kolikšno rudarsko moč (hash power) želite imeti in posledično kolikšen bo vaš dnevni finančni
izkupiček, mi pa vam priskrbimo strojno opremo, gostovanje in vzdrževanje, s pomočjo katerega lahko začnete
nemudoma služiti denar.

NAŠ SISTEM JE ELASTIČEN: glede na vaše želje imate lahko
večjo ali manjšo rudarsko moč (hash power) in posledično večje
ali manjše število kovancev.
Naši tehniki so vedno v stanju pripravljenosti, da vam lahko zagotovimo neprekinjen nadzor in servisiranje
individualnih gradnikov znotraj rudarske strukture. Nudimo vam konstantna povračila in profesionalno podporo.
Naša ekipa računalničarjev bo rudarjenje izvajala namesto vas, vi pa si med tem lahko v miru oddahnete in
uživate v pogledu na to, kako vaša investicija narašča.
Moč rudarjenja in število kovancev se prodajata na zahtevo, po navadi vsako minuto ali uro.
Lastimo si sistem, ki za vaš zaslužek uporablja likvidno kriptovaluto, hkrati pa ima to lastnost, da lahko veliki skupini
ljudi omogoči podporo iste valute: kovanca S-coin. Kovanec S-coin bo lansiran, ko bomo dosegli približno 50.000
članov. Številčna in stabilna skupina uporabnikov bo prihajajočo valuto naredila bolj varno, donosno in vredno.
Nudimo vam edinstven rudarski sistem, ki bo tudi na najbolj naprednih in sodobnih napravah rudaril namesto vas,
med tem pa se vi lahko posvetite svojim opravkom ali si celo privoščite zaslužen spanec.

DNEVNO RUDARJENJE, DNEVNI DOBIČEK
Kaj je najbolj pomembna lastnost podjetja
Coinspace?
Naša mogočna, edinstvena in moderna rudarska oprema vam bo na voljo takoj. Specializirana je za vse
kriptovalute z najvišjo vrednostjo. Tako zmanjšamo možna tveganja in za vas zvišamo varnost na najvišjo
možno raven.
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RAZVOJ POSLOVNEGA PROGRAMA PODJETJA COINSPACE
1.faza

pridobiti do 50.000
članov

2.faza

lansiranje kovanca
S-coin, program
trgovanja, izmenjava

3.faza

Uveljavljanje kovanca
S-coin kot vsesplošno
plačilno metodo

COINSPACE

LASTNOSTI in PREDNOSTI
E n o s t a v n o i z p l a č e v a n j e : hitro in takojšnje plačevanje, ki vam omogoča popolno moč izbire
V a r n o p l a č e v a n j e : brez tveganj za uporabnike, varne in anonimne transakcije
H i t r o p l a č e v a n j e : takojšnje plačevanje po celem svetu, mnogo hitreje od standardnih metod
T r a n s p a r e n t n o s t : vsako transakcijo lahko spremljate preko aplikacije, ki vam omogoča dostop
do blockchain podatkovne baze za kriptovalute.
Kriptovalute so bazirane na zaupanju in transparentnosti. Transparentna podatkovna baza imenovana blockchain
vam omogoča pregled nad tem, od kod izvirajo vaši kovanci S-coin. Prav tako vam nudi tudi možnost sledenja
vsakemu koraku, ki ga je kovanec prepotoval znotraj verige, vse od trenutka njegovega nastanka. Kljub dostopu do
teh informacij, pa so vse transakcije anonimne, zato vaši osebni podatki ostajajo skriti in varni.

N i z k e a l i b r e z p l a č n e t a r i f e : Izjemno nizke ali neobstoječe tarife v primerjavi s FIAT tarifo,
ki velja za svetovne transakcije. Transakcije v kriptovalutah so cenejše od katerihkoli drugih obstoječih
transakcijskih metod.

B r e z t v e g a n j : uporabniki si potrebujejo zgolj zagotoviti zasebne ključe. To lahko storijo digitalno,
fizično ali oboje. Kriptovalute so valute prihajajoče tehnološke ere.

S v o b o d a p l a č e v a n j a : kriptovalute se obnašajo zelo podobno kot gotovina. Transakcije so
enostavne in hitre povsod po svetu. Klasifikacije se ena od druge sicer lahko razlikujejo, a še vedno si s
kriptovalutami lahko kupite karkoli od skodelice kave do avtomobila.

N a d z o r i n v a r n o s t : uporabnikom pripada lasten nadzor nad transakcijami.
To tako kriptovaluti kot mrežnim uporabnikom nudi varnost.

M a n j š a t v e g a n j a z a t r g o v c e : trgovci so zavarovani pred morebitnimi izgubami, ki bi se
lahko pripetile zaradi prevar. Povračil namreč ni!

V e č j a l i k v i d n o s t : nakazilo sredstev je moč opraviti z enim samim klikom. To pomeni, da je vaš
denar nemudoma dostopen na vašem računu.
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Vrednost kriptovalut je določena po principu ponudbe in povpraševanja.

Tak tip valute praviloma pridobiva na vrednosti zaradi
omejenega končnega števila proizvedenih kovancev.
To pomeni, da je na voljo omejeno število kovancev, med tem ko število uporabnikov konstantno narašča.

KOVANEC S-COIN
Vsem članom ponujamo tako dostop do industrije virtualnih valut, kot tudi razumevanje le-te. Tako namreč z
uporabo našega edinstvenega sistema ustvarjamo dobiček. Povabimo vas, da se z našo pomočjo naučite ključnih
skrivnosti trženja, investiranja in ustvarjanja dobička.
Stremimo k temu, da vam nudimo popoln sistem namenjen kriptovalutam. Pri naši ponudbi je najboljše to, da vam
ni potrebno storiti ničesar, saj za vse poskrbi naše podjetje. Omogočimo vam namreč najsodobnejšo strojno in
programsko opremo, s katero bo vaša proizvodnja kriptovalut najdonosnejša. Zaposlujemo ljudi, ki vzdržujejo in
upravljajo naš mehanizem za ustvarjanje denarja, prav tako pa mi krijemo vse stroške. Ta celotna ponudba vam
lahko pripada zgolj z enkratnim plačilom vašega izbranega paketa.
Višina vaše investicije je nepomembna, ne glede na to, ali znaša zgolj 150€ ali 120.000€. Naša edinstvena formula
vsem članom nudi enake možnosti in enake neverjetne rezultate. Cilj našega podjetja ni kratkoročen dobiček. Eno
leto in pol smo namreč namenili izobraževanju, preučevanju in razvijanju naših idej, preden smo jih šele pred nekaj
meseci začeli tržiti. Namesto kratkoročnega dobička si želimo d o l g o r o č n e v z d r ž n o s t i . Iščemo najboljši in
najnovejši način, da vam ponudimo vsesplošno uporabno metodo plačevanja in dolgoročni zaslužek.

KOVANEC S-COIN SMO RAZVILI EKSKLUZIVNO Z
NAMENOM, DA USTVARIMO BOLJŠI SVET ZA VSE NAS.
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Zaloga kovancev bo omejena, zahteva po kovancih pa se bo večala iz dneva v dan, posledično bo vrednost
kovanca neprenehoma rasla brez inflacije. Nudimo vam decentraliziran sistem, ki je povsem neodvisen od
centralne avtoritete in tehnologijo, zasnovano na osnovi vrstniške tehnologije, ki bo podprta z mrežo računalnikov.
To tvori kompleksno šifriran, varen in transparenten protokol, podkrepljen z blockchain tehnologijo.
Naš sistem predstavlja revolucijo na področju plačilnih sistemov. Je naslednji velik korak za človeštvo in je
najpomembnejše izum vse od interneta. Ne samo, da vam bo omogočil enostavne, praktično brezplačne,
svetovne transakcije, prav tako bo več kor 2,5 milijardam ljudem omogočil, da si naložijo digitalno denarnico
(e-Wallet) in jo začnejo uporabljati namesto bančnega računa kar preko mobilnega telefona. To je tako, kot da bi
imeli osebni bančni račun. Storitev je brezplačna in z njo lahko povsod po svetu izvajate transakcije z uporabo
kriptovalut. Vaša prihodnost je torej povsem v vaših rokah.
Kaj je kovanec S-coin?
Prihajajoči kovanec S-coin je digitalna internetna valuta, ki uporablja vrstniško tehnologijo. Naš sistem je
decentraliziran in povsem neodvisen od centralne avtoritete. Posamezniki lahko varno nakazujejo plačila prijateljem
ali družinskim članom povsod po svetu brez stroškov (ali za zelo nizke stroške). Kovanec S-coin uporablja
najnovejšo tehnologijo, s katero lahko transakcije izvedete hitro in učinkovito, zahvaljujoč novi mešanici
CPU/GPU in POW/POS.
Naša misija je zgraditi vrednost kriptovalute, preko obsega trgovanja, vodenega s strani p o t r o š n i k o v ,
z ekskluzivnim tržnimi izkoristkom. Kovanec S-coin se od ostalih kriptovalut razlikuje preko d v e h k l j u č n i h
z n a č i l n o s t i . Prva je njegov ekskluzivni tržni izkoristek, saj ga uporabniki lahko kupijo in uporabijo za opravljanje
nakupov, drugi pa je podporna tržna sila, ki tako promovira kovanec S-coin, kot tudi pomaga ustvariti poslovna
omrežja. V s a k d o lahko uporablja našo rudarsko storitev in nas podpre, hkrati pa izkoristi največjo svetovno
znano priložnost za ustvarjanje lastnega dobička.

POSLOVNI NAČRT
PAKETI
Nudimo vam povsem avtomatične Coinspace z a č e t n i š k e p a k e t e , s katerimi lahko začnete brez
predhodnega znanja ali tehničnih veščin. Pridružite se naši zagnani ekipi distributerjev tako, da izberete enega
izmed spodnjih rudarskih paketov z našimi rudarskimi storitvami. Ne glede na vaše tehnične sposobnosti se lahko
pridružite temu neverjetnemu, bliskovito rastočemu trgu in izgradite svoje lastno domače podjetje.
Coinspace vam nudi povsem novo rešitev, s katero lahko dostopate do neverjetnega dobička in poslovne
priložnosti, ki vam jo omogočajo kriptovalute.
Vsakemu izmed naših paketov je dodeljena specifična vrednost (volumen). Člani si lahko volumen prislužijo preko
skupinskih poslovnih kupčij. Celoten volumen, ne glede na to, kako je bil ustvarjen, se imenuje Skupni življenjski
volumen ( L i f e t i m e T o t a l V o l u m e ) .
Provizije se izplačujejo tedensko. Denar je nakazan naravnost v vaš račun na e-Denarnici (e-Wallet). Vse denarne
vrednosti so v EUR. Za več informacij se prosimo obrnite na Coinspace Support ekipo za pomoč in podporo
uporabnikov na e-poštnem naslovu: support@coinspace.eu .
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STARTER
KIT

COINSPACE PAKETI

MINIMUM

MICRO

POZICIJSKI

MINE

MINE

PAKET

CENA

0€

CENA

150€

CENA

300€

TOČKE
BINARNA VR.
DIREKTNA
PROVIZIJA

0
0€

20
10€
18€/30€

TOČKE
BINARNA VR.
DIREKTNA
PROVIZIJA

50
25€

0€

TOČKE
BINARNA VR.
DIREKTNA
PROVIZIJA

SKUPAJ

0€

SKUPAJ

28€

SKUPAJ

61€

(12%)/(20%)

(12%)/(20%)

36€/60€

(12%)/(20%)

15 kovancev/ 1 na dan

30 kovancev / 2,4 na dan

QUARTER

HALF

BASIC
MINE

MINE

MINE

CENA

700€

CENA

1.500€

CENA

3.000€

TOČKE
BINARNA VR.
DIREKTNA
PROVIZIJA

120
60€

250
125€
180€/300€

TOČKE
BINARNA VR.
DIREKTNA
PROVIZIJA

500
250€

84€/140€

TOČKE
BINARNA VR.
DIREKTNA
PROVIZIJA

SKUPAJ

144€

SKUPAJ

305€

SKUPAJ

610€

(12%)/(20%)

(12%)/(20%)

360€/600€

(12%)/(20%)

100 kovancev / 5,5 na dan

250 kovancev / 12 na dan

500 kovancev / 24 na dan

FULL

DOUBLE

ULTIMATE

MINE

MINE

MINE

CENA

6.000€

CENA

12.000€

CENA

24.000€

TOČKE
BINARNA VR.
DIREKTNA
PROVIZIJA

1.000
500€

2.000
1.000€
1.440€/2.400€

TOČKE
BINARNA VR.
DIREKTNA
PROVIZIJA

4.000
2.000€

720€/1.200€

TOČKE
BINARNA VR.
DIREKTNA
PROVIZIJA

SKUPAJ

1.220€

SKUPAJ

2.440€

SKUPAJ

4.880€

(12%)/(20%)

1.000 kovancev / 48 na dan

(12%)/(20%)

2.000 kovancev / 100 na dan

(12%)/(20%)

2.880€/4.800€

8.000 kovancev / 200 na dan

BREZPLAČNI POZICIJSKI PAKET
0 EUR (0 BV)
Vključuje 60 dnevni dostop do zaledne pisarne za distributerje (Backoffice).
Edina prednost tega paketa je direktna provizija za vse člane, ki so osebno
sponzorirani z vaše strani.Paket vključuje možnost, da ga nadgradite na enega
izmed poslovnih paketov. Binarnih provizij NI. Coinspace rudarska storitev ni
vključena v ta paket, ne pripada vam nikakršen redni mesečni dohodek,
prav tako tudi ne prejmete rudarske pogodbe s podjetjem Coinspace.

POSITION
PACKAGE

Več podrobnosti:
DIREKTNE PROVIZIJE so ODPRTE v višini 12%
45 dnevni izziv (20% direktne provizije) se začne na dan vašega vpisa v sistem. V primeru, da po vpisu svoj paket
nadgradite na katerikoli POSLOVNI PAKET (na Minimum Mine ali katerikoli višji vrednostni paket), začnete služiti 20%
provizije do konca obdobja 45 dni.
Ta bonus vas nagradi v primeru, če pomagate sponzorirati voditelje.
BINARNE PROVIZIJE SO ZAKLENJENE
Binarne provizije so zaklenjene, dokler paketa ne nadgradite na katerikoli Coinspace poslovni paket. Binarni
volumen se kopiči 60 dni in ostane veljaven tudi po obdobju 60 dni v primeru, da član v tem času kupi paket
MICRO MINE (ali kateregakoli izmed višjih vrednostnih paketov). Izplačilo je mogoče tudi po preteku 60 dni, če
član v tem času postane POLNOPRAVEN IN KVALIFICIRAN ČLAN.
NEAKTIVNI POLOŽAJ
ko vaš položaj enkrat postane neaktiven, ga je moč ponovno aktivirati tako, da kupite paket v minimalni vrednosti
6.000€ (Paket FULL MINE).
PRAVILO 60 DNEVNE AKTIVACIJSKE DOBE
Člani z brezplačnim POZICIJSKIM paketom morajo svoj paket nadgraditi v roku 60 dni od datuma vpisa v sistem. Člani imajo priložnost
nakupa kateregakoli Coinspace poslovnega paketa (Minimum Mine ali višji vrednostni paket), v nasprotnem primeru bodo vse točke in
binarne vrednosti, pridobljene med tem 60 dnevnim obdobjem, izbrisane. Članski status postane nedejaven po 60 dneh, če brezplačni
pozicijski paket ni nadgrajen na kateregakoli izmed poslovnih paketov podjetja Coinspace. Dostop do zaledne pisarne (Backoffice) je
dovoljen zgolj za 60 dni. Po 60 dneh se dostop v zaledno pisarno zapre, razen v primeru, da je brezplačni pozicijski paket nadgrajen na
katerikoli poslovni paket podjetja Coinspace (na Minimum Mine ali katerikoli višji vrednostni paket).Brezplačni pozicijski paket ne vključuje
rudarske pogodbe s podjetjem Coinspace. Če člani začnejo z brezplačnim pozicijskim paketom, nimajo nikakršnega fiksnega mesečnega
zaslužka.

* NADGRADNJA
Nadgradnja na katerikoli poslovni paket podjetja Coinspace. Obstaja možnost, da člani nadgradijo svoj brezplačni pozicijski
paket tako, da kupijo katerikoli poslovni paket podjetja Coinspace (paket Minimum Mine ali katerikoli višji vrednostni paket)
preko trgovine znotraj njihove zaledne pisarne (Backoffice).

NADGRADITE
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POSLOVNI PAKETI
• vključujejo dostop do zaledne pisarne (Backoffice)
• vaš članski staž ostane aktiven 365 dni
• vključuje rudarsko storitev podjetja Coinspace
• vključujejo rudarsko pogodbo s podjetjem Coinspace
• vključuje rudarske dejavnosti
• vključuje projektne deleže
(pri paketih QUARTER MINE ali višjih vrednostnih paketih)
• vključuje napravo “Crypto Money Maker”. To je programska oprema,
ki vam pomaga rudariti več vrst digitalnih valut in vam omogoča pridobitev
nove kriptovalute S-coin še pred njenim lansiranjem
• vključuje popoln dostop do trgovskih priložnosti
• vključuje vse bonuse
• vsi poslovni paketi so sistem, ki bo izboljšal vašo finančno dobrobit.
M I C R O M I N E : 150 € (20 točk)
Bronasta serija
Število kovancev že vključenih v paket: 15
Rudarjenje: 1,0 kovancev/dan

DOBRO JE VEDETI

zakaj je tako pomembno, da začnete
s paketom MINIMUM MINE (300€) ali
kakšnim višjim vrednostnim paketom.
Zato da lahko nemudoma postanete
POLNO KVALIFICIRAN ČLAN

Paketi
0eur - 12% / brez rudarjenja
150eur - 12% / rudarjenje vključeno
300eur - 20% / rudarjenje vključeno

M I N I M U M M I N E : 300 € (50 točk)
Bronasta serija
Število kovancev že vključenih v paket: 30
Rudarjenje: 2,4 kovancev/dan
MICRO

MINIMUM

MINE

B A S I C M I N E : 700 € (120 točk)
Bronasta serija
Število kovancev že vključenih v paket: 100
Rudarjenje: 5,5 kovancev/dan

MINE

Q U A R T E R M I N E : 1.500 € (250 točk)
Srebrna serija
Število kovancev že vključenih v paket: 250
Rudarjenje: 12 coins/day
Projektne delnice: +1
BASIC

QUARTER

MINE

H A L F M I N E : 3.000 €
(500 točk)
Srebrna serija
Število kovancev že vključenih v paket: 500
Rudarjenje: 24 kovancev/dan
Projektne delnice: +3

MINE

F U L L M I N E : 6.000 €
(1.000 točk)
Zlata serija
Število kovancev že vključenih v paket: 1.000
Rudarjenje: 48 coins/day
Projektne delnice: +5
FULL

HALF

MINE

MINE

D O U B L E M I N E : 12.000 € (2.000 točk)
Zlata serija
Število kovancev že vključenih v paket: 2.000
Rudarjenje: 100 kovancev/dan
Projektne delnice: +12
DOUBLE
MINE

U L T I M A T E M I N E : 24.000 € (4.000 točk)
Črna serija
Število kovancev že vključenih v paket: 8.000
Rudarjenje: 200 coins/day
Projektne delnice: +30
TRGOVSKA PRIORITETA
ULTIMATE

SOUSTANOVITVENI PAKET
Paket za največjo priložnost investiranja volumna
Ekskluzivno za člane kluba soustanoviteljev podjetja
Coinspace
Prednosti in nagrade
DOUBLE MINE (3%) in ULTIMATE MINE (2x3%)
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MINE

Ekskluzivno:
na vsakem kontinentu
je na voljo le 150
so-ustanovitvenih paketov.

POLOŽAJ SOUSTANOVITELJA

Na vsakem kontinentu je na voljo
le 150 so-ustanovitvenih paketov!
V primeru, da kupite paketa DOUBLE MINE ali ULTIMATE MINE, ste upravičeni do d o d a t n e g a l e t n e g a
zaslužka.
Poleg dodatnega dobička s paketom DOUBLE MINE dobite tudi lastništvo nad eno delnico
od 30% od 3% celotnega letnega prometa v EUR.
Poleg dodatnega dobička s paketom ULTIMATE MINE dobite tudi lastništvo nad dvema delnicama
od 35% od 3% celotnega letnega prometa v EUR.
Prvih 150 soustanoviteljev iz vsakega kontinenta prejme delež od 3 % c e l o t n e g a l e t n e g a z a s l u ž k a
podjetja.
Soustanovitelji so osebe, ki bodo kupile paketa DOUBLE MINE ali ULTIMATE MINE.
Vsako leto bomo dodaten zaslužek razdelili med istih 150 članov iz vsakega kontinenta.
Vsak soustanovitelj lahko kupi več kot zgolj en paket na uporabniški račun oziroma na položaj v sistemu.
V primeru, da si en soustanovitelj lasti več kot en paket DOUBLE MINE ali ULTIMATE MINE, se skupno število
soustanoviteljev ne bo spremenilo. Tej osebi bomo zgolj dodelili večji delež denarja in delnic.
150 računov/mest na kontinent = 150 soustanoviteljev na kontinent
65% od 3% celotnega letnega zaslužka podjetja bo v s a k e g a j a n u a r j a (za preteklo leto) razdeljenih med 150
soustanoviteljev iz vsakega kontinenta.
Primer:
Na vašem kontinentu je 150 soustanoviteljev.
Skupaj si lastijo 160 paketov DOUBLE MINE in 20 paketov ULTIMATE MINE. Ko seštejemo 160 delnic + 40 delnic to skupaj
nanese 200 delnic. Teh 200 delnic je last 150 soustanoviteljev.
Zavoljo primera določimo, da 65% od 3% celotnega letnega zaslužka podjetje znaša 1.000.000 €. Ta znesek potem
razdelimo med 150 ljudi. Ta denar bo razdeljen med 200 delnic, od tega 160 delnic pripadajočih paketu DOUBLE MINE ter
40 delnic pripadajočih paketu ULTIMATE MINE.
Če ste kupili paket DOUBLE MINE, je vaš dodatni letni zaslužek 1.875 €.
Če ste kupili paket ULTIMATE MINE, je vaš dodatni letni zaslužek 8.750 €.

Tako vaši zaslužki kot tudi vaš uspeh se bodo razlikovali glede na vašo geografsko lokacijo, čas in trud, ki ga boste vložili v vaš posel,
zato niso odvisni ali zagotovljeni s strani podjetja Coinspace, njihove uprave, osebja ali članov.
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DOŽIVLJENJSKA UPRAVIČENOST DO SVETOVNIH PRIHODKOV ZNOTRAJ
SKLADA ZA SOUSTANOVITELJE PODJETJA COINSPACE
(3% svetovnega sklada celotnega volumna prometa podjetja bodo izplačani vsakoletno (v januarju) in sicer največ 150 članom
soustanoviteljem na vsakem kontinentu. Prvo izplačilo iz celotnega svetovnega sklada bo opravljeno januarja 2017.)

COINSPACE DODATKI
COINSPACE DODATKI
• brez mesečnega aktiviranja
• ni vam potrebno doseči določene kvalitete mesečnega volumna, da dosežete specifičen položaj in čin znotraj
strukture podjetja Coinspace
• binarne točke se nabirajo do-življenjsko, tako na močnejši kot na šibkejši strani
• pridobivanje novih članov ni obvezno (je pa opcija za investitorje)

RUDARSKE STORITVE PODJETJA COINSPACE
• vsaki 14. in 28. dan v mescu članom izplačamo fiksen znesek (če se člani odločijo kovance prodati nazaj
podjetju za fiksno in zagotovljeno ceno 0,50 € na kovanec)
• prodajanje kovancev nazaj podjetju je možno le do trenutka lansiranja kovanca S-coin (50.000 članov v podjetju Coinspace)
• zaslužite 50% profita tako, da svoje kovance prodate nazaj podjetju znotraj roka trajanja svoje enoletne rudarske pogodbe s
podjetjem Coinspace (Coinspace rudarske storitve).
• imate možnost, da svoj zaslužek povečate za 200% ali več, tako da počakate na lansiranje kovanca S-coin (ko bo podjetje
Coinspace doseglo 50.000 članov). Vrednost kovanca S-coin bo v trenutku, ko bo kovanec lansiran, znašala 1 €/kovanec.
• Fiksno število kovancev pridobljenih dnevno preko procesa rudarjenja bo na voljo le, dokler kovanec S-coin ni uradno
izpuščen v omrežje. Zato začnite zdaj in si zagotovite največji izkoristek rudarjenja. Prej kot začnete, več kovancev boste imeli
priložnost pridobiti. In večje kot bo število kovancev v vaši lasti, več sredstev vam bo na voljo. Zato je resnično pomembno, da
z rudarjenjem začnete takoj.
V trenutku, ko bo kovanec S-coin izpuščen v omrežje, se začne odprta izmenjava na trgu, kar pomeni odprto ponudbo in
povpraševanje. Rudarjenje bo postalo veliko težje, saj se bo dnevna nagrada (sestavljena iz omejenega in nespremenljivega
števila kovancev) vsakodnevno delila med vedno več uporabnikov. Posledično se bo dnevna proizvodnja zmanjšala, vrednost
kovanca pa se bo eksponentno povišala. Ko enkrat razumete ta princip delovanja, lahko razumete, zakaj je tako pomembno,
da z rudarjenjem začnete čim prej.

Tako vaši zaslužki kot tudi vaš uspeh se bodo razlikovali glede na vašo geografsko lokacijo, čas in trud, ki ga boste vložili v vaš posel,
zato niso odvisni ali zagotovljeni s strani podjetja Coinspace, njihove uprave, osebja ali članov.
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PREDVIDENA RAST SREDSTEV

150 €
ŠTEVILO KOVANCEV
ŽE V PAKETU

15

DNEVNI PRIDOBITEK
KOVACEV

1

300 €
ŠTEVILO KOVANCEV
ŽE V PAKETU

30

DNEVNI PRIDOBITEK
KOVACEV

2.4

700 €
ŠTEVILO KOVANCEV
ŽE V PAKETU

100

DNEVNI PRIDOBITEK
KOVACEV

5.5

1,500 €
ŠTEVILO KOVANCEV
ŽE V PAKETU

250

DNEVNI PRIDOBITEK
KOVACEV

12

3,000 €
ŠTEVILO KOVANCEV
ŽE V PAKETU

500

DNEVNI PRIDOBITEK
KOVACEV

24

6,000 €
ŠTEVILO KOVANCEV
ŽE V PAKETU

1,000

DNEVNI PRIDOBITEK
KOVACEV

48

12,000 €
ŠTEVILO KOVANCEV
ŽE V PAKETU

2,000

DNEVNI PRIDOBITEK
KOVACEV

100

24,000 €
ŠTEVILO KOVANCEV
ŽE V PAKETU

8,000

DNEVNI PRIDOBITEK
KOVACEV

200

SKUPNO ŠT.
KOVANCEV

ZAČETNA
VREDNOST

TRŽNA
VREDNOST

TRŽNA
VREDNOST

0.5 €

VREDNOST
TRŽNA
OB
VREDNOST
LANSIRANJU 3 €

365 dni

10 €

100 €

375 €

187.5 €

375 €

1,125 €

3,750 €

37,500 €

906 €

453 €

906 €

2,718 €

9,060 €

90,600 €

2,107.5 €

1,053.75 €

2,107.5 €

6,322.5 €

21,075 €

210,750 €

4,630 €

2,315 €

4,630 €

13,890 €

46,300 €

463,000 €

9,260 €

4,630 €

9,260 €

27,780 €

92,600 €

926,000 €

18,520 €

9,260 €

18,520 €

55,560 €

185,200 €

1,852.000 €

38,500 €

19,250 €

38,500 €

115,500 €

385,000 €

3,850.000 €

83,000 €

41,500 €

83,000 €

249,000 €

830,000 €

8,300.000 €

1€

Fiksna dnevna proizvodnja kovancev je veljavna le dokler kovanec S-coin ni uradno lansiran. Od tega trenutka dalje bo dnevno rudarjenje (dnevna proizvodnja kovancev) odvisno
od omrežja kovanca S-coin in rudarske moči (hash power) kovanca S-coin (rudarjenja naših članov). Ob lansiranju se bo vrednost kovanca S-coin najmanj podvojila, kar pomeni,
da se bo dobiček glede na vsako licenco povečal za najmanj 50%.

COINSPACE
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PRIZNANJA IN NAGRADE
Neposredne provizije
(bonus za hitri začetek)
(12% / 20%):
Vsakič, ko osebno sponzorirate enega člana s
poslovnim paketom, si lahko prislužite neposredno
provizijo. Da to lahko storite morate biti aktiven član z
začetniškim paketom ali vpisani v sistem z enim izmed
poslovnih paketov podjetja Coinspace. Vaše provizije
so dnevne, a so izplačane tedensko naravnost v vašo
e-Denarnico (e-Wallet).
Binarne provizije(50%):
Zaslužite do 1.200.000 € na mesec tako, da prejmete
do 50% glede na volumen v vaši šibkejši strani. Ta
dobiček lahko izkoristite do neomejenih globin. Vsi člani,
tudi tisti umeščeni pod vami, znotraj vaše binarne
strukture, štejejo k volumnu, ki določa višino vaših
provizij. Vi potrebujete vpisati in vzdrževati 2 aktivna
člana znotraj vašega poslovnega paketa (1 na levi
strani in 1 na desni strani), da izpolnjujete pogoje
Aktivnega člana in ste upravičeni do binarnih provizij.
Provizije so zasnovane na podlagi točk, ki jih pridobite
s posameznim paketom, število le-teh pa se povečuje
do-življenjsko in ga je moč spremljati dnevno.
Tudi binarne provizije so izplačane tedensko in zanje
velja pravilo imenovano Cap Rule. To pravilo določa
največji dnevni izplačilni znesek za binarne provizije in je
odvisno od vašega poslovnega ranga.
Dodaten bonus pripadajoč
binarnim provizijam:
Zaslužite lahko tudi do 10% od zneska binarnih provizij,
ki jih zaslužijo vaši sponzorirani člani in do 20% s strani
do 2 generacij, ki se nahajajo pod vami v vašem downline-u.
Z nakupom Srebrne ali Zlate serije lahko začnete služiti
dodatnih 10% ali več že s svojim prvim dnem.

€

1. generacija

2. generacija

3. generacija

Serija

150 €
300 €
700 €
1,500 €
3,000 €
6,000 €
12,000 €
24,000 €

x
x
x
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

x
x
x
x
10 %
10 %
20 %
20 %

x
x
x
x
x
10 %
20 %
20 %

Bronasta
Bronasta
Bronasta
Srebrna
Srebrna
Zlata
Zlata
Črna
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4 5 d n e v n i i z z i v : kadarkoli lahko osebno sponzorirate člana z poslovnim paketom znotraj prvih 45 dni od
vašega vpisa v sistem. Da to lahko storite, pa potrebujete biti član in lastnik enega izmed poslovnih paketov podjetja
Coinspace (vsaj paket MINIMUM MINE ali višji vrednostni paket).

R u d a r s k e p r o v i z i j e : so vsakodnevni dokaz storilnosti in rudarske zmogljivosti vašega računalnika in so
odvisne od vašega poslovnega paketa. Rudarske provizije se izplačujejo vsak 14. in 28. dan v koledarskem mesecu
za obdobje enega leta, če se član odloči podati kovance, ki jih je v tem obdobju proizvedel.
Sami se odločite, ali želite svoje kovance vsak mesec prodati nazaj podjetju (50% letni zaslužek), ali se jih odločite
obdržati in počakati, da bo kovanec S-coin lansiran, preden ga prodate ali kako drugače unovčite na tržišču, tokrat
za veliko višjo ceno.

Pasivni dobiček in 365 dnevna obnovitev:
je obnovitev rudarske moči vašega računalnika, rudarske tehnologije, ter nadgradnja strojne in programske opreme. Vsi poslovni
paketi podjetja Coinspace morajo biti vsakoletno obnovljeni, če člani želijo tudi v naslednjem letu prejemati mesečne provizije
(dnevna proizvodnja kovancev) preko rudarske storitve podjetja Coinspace.
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OBVEZNI NAKUP
Avtomatski, tedenski nakup kovancev pomaga podpirati tako omrežje kot tudi vrednost kovanca, saj ohranja
potrebo po večjem številu kovancev s strani že obstoječih članov. 25% vseh provizij, zasluženih skozi
vzpostavitev omrežja, je investiranih naravnost v obvezen avtomatski nakup kovancev (to imenujemo
obvezni nakup). Dokler kovanec S-coin ni uradno lansiran, so kovanci kupljeni avtomatsko, po fiksni ceni 0,5€
na kovanec, in dodeljeni v vaš shranjevalni račun za kovance (Held Account). Ko bo kovanec S-coin uradno
lansiran, lahko ta denar (ki je bil do te točke namenjen obvezni avtomatski dobavi kovancev) namenite za
kupovanje kovancev po tržni ceni.
Primer
V enem tednu zaslužite 1.000 €. 75% denarja je nakazano na vaš denarni račun (Cash Account), ostalih 25%
denarja pa je investiranih v vaš sklad za obvezni avtomatski nakup kovancev. Z drugimi besedami: 750 €
se nakaže naravnost na vaš denarni račun (Cash Account), ostalih 250 € pa se unovči za nakup 500 kovancev
(po ceni 0,5 € na kovanec).
Nakupljeni kovanci se prenesejo na vaš shranjevalni račun za kovance (Held Account).
Po uradnem lansiranju kovanca S-coin se bodo kovanci na vašem računu sprostili.
Zaslužite 1.000 € in prejmete vrednost 1.250 €!

To pomeni:
da s tem ko zaslužite 1.000 €, nemudoma prejmete 750 € in 500 kovancev. Te kovance imate kasneje moč
zamenjati za denar (po ceni 1 €/kovanec ali več!). Torej lahko zaslužite dodatnih 500 € ali več (odvisno od tržne
vrednosti kovanca v času prodaje). Vaš tedenski zaslužek torej znaša več kot zgolj 1.000 €. Pravzaprav je vaš
tedenski zaslužek kar za 25% višji. To pomeni, da ste pravzaprav zaslužili 1.250 € ali več.
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PROJEKTNI DELEŽI IN DELNICE

Preko naše ponudbe projektnih delnic uporabniki lahko zaslužijo vsakodnevno tudi brez rudarjenja. Člani so upravičeni do
lastništva in profita vseh naših kripto projektov, vključno z rudarskimi in razvijalnimi projekti. Delnice in projektni deleži so
bili vključeni v program podjetja Coinspace zato, da tako vam kot tudi našim uslužbencem lahko zagotovimo konstanten
mesečni dohodek.
Vsak nov član podjetja Coinspace ob vpisu prejme tolikšno število delnic, kolikor mu jih glede na poslovni paket podjetja
Coinspace, ki ga je kupil ob vpisu, pripada (paket QUARTER MINE ali višji vrednostni paket).

PROJEKTNI DELEŽ

DELEŽ DELNIC IN PROJEKTOV

50% / 50%
PODJETJE

ČLANI

Prvi projektni deleži bodo postali realnost po lansiranju kovanca S-coin.
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Primer:
Če na primer podjetje Coinspace v enem mesecu preko transakcijskih provizij zasluži 100.000 €, 50% (50.000 €) dobička pripada podjetju, drugih 50% pa se porazdeli med uporabnike, ki si lastijo delnice in projektne deleže. Če si na primer 70 članov lasti poslovne pakete
v katere so vključene tudi delnice in projektni deleži in da si skupaj lastijo 140 delnic. Ko 50.000 razdelimo na 140 delnic, to nanese 357
€/delnico in to v tem mesecu predstavlja vrednost te delnice.
Če imate torej poslovni paket vreden 1.500 € in 1 projektno delnico, boste prejeli dodatnih 357 € dobička. Če pa imate poslovni paket
DOUBLE MINE za 12.000 € z 12+ projektnimi delnicami, zaslužite ta mesec 12 x 357 € = 4,284 €.
IN TO JE ZGOLJ ZASLUŽEK ENEGA SAMEGA MESECA!

Nakup večjega vrednostnega paketa se I Z J E M N O O B R E S T U J E . Vsako leto bo znotraj skupnosti kovanca S-coin vedno več
transakcij in posledično bo vrednost projektnih delnic narasla.
Najboljše pri tem sistemu pa je to, da vsi stremimo k istemu cilju: tako podjetje kot tudi njegovi uporabniki si vsi želimo povečati število
uporabnikov in transakcij znotraj omrežja, saj bo to našemu sistemu in posledično vašim investicijam omogočilo varnost in profitnost.
P r v e d e l n i c e : vsakemu registriranemu uporabniku podjetja Coinspace s poslovnim paketom podjetja Coinspace (QUARTER MINE
ali katerikoli višji vrednostni paket) pripada tudi možnost lastništva nad delnicami. Vsi te elementi so potem preko storitev Coinspace preračunani v vaš mesečni zaslužek. Prve delnice bodo rezultat izmenjave financ med prvo fazo delovanja podjetja Coinspace, ko bodo člani
svoje proizvedene kovance prodajali nazaj podjetju za fiksno ceno s približno 5% pristojbino na posamezno transakcijo. Te delnice niso
posebej zabeležene znotraj platforme, štejejo pa k vašemu mesečnemu zaslužku.
K a s n e j š e d e l n i c e : člani vse kasnejše delnice prejmejo od vseh nadaljnjih projektov. Delež pa bo odvisen od njihovega izbranega
poslovnega paketa.
P r i m e r : John se je v sistem vpisal 1. januarja, 2016. Eden izmed tekočih projektov podjetja Coinspace se zaključi 2. januarja. Ker se je
vpisal pred iztekom dotičnega projekta, je John upravičen do svojega deleža, ker je v času poteka projekta že bil vključen v sistem. John
pa nima pravice zahtevati svojega deleža za projekt, ki se je zaključil 30. decembra, 2015, saj takrat še ni bil umeščen v sistem in zato mu
delnice pridobljene pri tem projektu ne pripadajo.

DRUGI PROJEKTI
S tem ko naše podjetje raste in se razvija, vas bomo z veseljem povabili, da z nami sodelujete na čim več projektih
in vas vzpodbujali, da nam pomagate razvijati čim več načinov, kako doseči finančni uspeh. Trenutno tudi sami
delamo na tem, da razvijemo čim več novih idej in konceptov, ki jih nameravamo v prihodnosti deliti z vami.
Podjetje Coinspace bo nudilo bogato izbiro aplikacij kot so na primer loterija, casino, spletno nakupovanje, igralne
platforme in portale, program za trgovce preko katerih bodo uporabniki lahko unovčili svoje kovance. Vsaka
uporaba kovancev in zgoraj omenjenih storitev pa bo imela izjemno nizko ceno.
Izkupiček pridobljen preko teh dejavnosti in aplikacij bo preračunan v EUR in razdeljen med podjetje in uporabnike.
Podjetju pripada 50% dobička, ostalih 50% pa je razdeljeno med vse uporabnike, ki si poleg njihovih poslovnih
paketov lastijo tudi delnice.

COINSPACE
Tako vaši zaslužki kot tudi vaš uspeh se bodo razlikovali glede na vašo geografsko lokacijo, čas in trud, ki ga boste vložili v vaš posel,
zato niso odvisni ali zagotovljeni s strani podjetja Coinspace, njihove uprave, osebja ali članov.
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KVALIFIKACIJE ZA DOSEGANJE ČINOV ZNOTRAJ SISTEMA

Vaš začetni položaj po nakupu poslovnega paketa podjetja Coinspace je ‘Associative Member’.
Kasneje pa boste imeli priložnost, da si s pomočjo svoje ekipe, ustvarite pot do višjih položajev in činov znotraj
strukture. To imenujemo L i f e t i m e R a n k (Življenjski čin). Glede na to katere pogoje in kvalifikacije izpolnjujete, so
vam kasneje dodeljene nagrade in provizije.
Tak način izplačevanja imenujemo plačilo po položaju, oziroma plačilo glede na čin (P a i d A s R a n k ).
ČIN

TOČKE
(Lifetime volumen na
slabši strani)

KVALIFIKATORJI
(močnejša stran)

DARILNI PROGRAM

CAP PRAVILO
(binarnost)

ASSOCIATE MEMBER

Si lasti poslovni paket
podjetja Coinspace

Si lasti poslovni paket
podjetja Coinspace

ACTIVE MEMBER

Aktivna binarnost
50 / 50

1 levo/1 desno

Priznanje - bodoči vodja

1,000 € / dan

ACHIEVER

500

1 levo/1 desno

Priznanje - Pin

1,000 € / dan

BUILDER

1,000

1 levo/1 desno

Priznanje - Pin

1,000 € / dan

MASTER

3,000

1 levo/1 desno

Priznanje - Pin

1,000 € / dan

Direktne provizije

COORDINATOR

6,000

1 levo/1 desno

(300 kariernih kovancev)

1,000 € / dan

TEAM LEADER

12,000

1x ACTIVE MEMBER

iPad mini
(600 kariernih kovancev)

2,000 € / dan

SUPERVISOR

36,000

2x ACTIVE MEMBER

iPhone +
avtomobil BMW 1 (6 mesecev)
(1,800 kariernih kovancev)

3,000 € / dan

EXECUTIVE DIRECTOR

120,000

2x COORDINATOR

MacBook air
avtomobil BMW 3 / BMW 4
(6 mesecev)
(6,000 kariernih točk)

5,000 € / dan

DIAMOND

300,000

1x TEAM LEADER
1x SUPERVISOR

Luksuzni Diamond Izlet + Rolex
ura +
avtomobil BMW 5 / X5 (12
mesecev)
(15,000 kariernih kovancev)

8,000 € / dan

BLUE DIAMOND

500,000

2x SUPERVISOR

Blue Diamond luxury trip +
Car BMW 6 / 7 / X6
(12 months)
(25,000 career coins)

10,000 € / dan

BLACK DIAMOND

1,000,000

1x SUPERVISOR
1x EXECUTIVE DIRECTOR

Black Diamond luksuzni izlet +
avtomobil BMW i8 / Tesla
/ Maserati / Porsche (12
mesecev)
(50,000 kariernih kovancev)

15,000 € / dan

ROYAL DIAMOND

2,500,000

2X EXECUTIVE DIRECTOR

Royal Diamond luksuzni izlet +
PREJMETE AVTOMOBIL (i8 /
Tesla / Maserati / Porsche)
(125,000 kariernih točk)

20,000 € / dan

CROWN D.

5,000,000

1X DIAMOND
1X BLUE DIAMOND

Royal Diamond luksuzni izlet +
PREJMETE AVTOMOBIL (i8 /
Tesla / Maserati / Porsche)
(125,000 kariernih točk)

25,000 € / dan

CROWN AMBASSADOR

10,000,000

2X BLACK DIAMOND

Luksuzna tropska vila z
neomejenim dostopom do
bazena, pogledom na morje
in privatno plažo
(500,000 kariernih kovancev)

40,000 € / dan

Zahteve za doseganje višjih činov znotraj strukture podjetja Coinspace:
• zadostno število točk na svoji šibki strani
• 1 ali 2 osebno sponzorirana člana, ki sta že dosegla položaj, h kateremu stremite, in se nahajata znotraj vaše sponzorske ali močnejše
strukture
• priznanja bodo predana na prireditvah podjetja Coinspace
• nagrade za poslovne dosežke izplačane v kovancih S-coin, bodo nakazane na vašo e-denarnico (e-Wallet), ko boste dosegli željen čin
• nagrade povezane s programom Apple bodo razdeljene na prireditvah podjetja Coinspace
• nagrade povezane s avtomobilskim programom in spodbudnimi izleti bodo predstavljene na prireditvah podjetja Coinspace, od članov
pa bo zahtevano, da na teh dogodkih izpolnijo vso potrebno dokumentacijo za uradni prevzem omenjenih in njim dodeljenih nagrad
• nagrade za vse člane s posebnimi dosežki bodo razdeljene na konvencijah in prireditvah podjetja Coinspace
Tako vaši zaslužki kot tudi vaš uspeh se bodo razlikovali glede na vašo geografsko lokacijo, čas in trud, ki ga boste vložili v vaš posel,
zato niso odvisni ali zagotovljeni s strani podjetja Coinspace, njihove uprave, osebja ali članov.
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AVTOMOBILSKI PROGRAM
Verjamemo, da je izmed vseh nagrad in povišnic, ki jih nudimo za
posebne poslovne dosežke, za naše člane najbolj razburljiv ravno
avtomobilski program. Po tem ko dosežejo dovolj visok čin, si po
našem mnenju naši člani kot nagrado zaslužijo lastiti avto znamke
BMW. To odločitev smo sprejeli, ker vemo, da je trdo delo in predanost potrebno nagraditi z največjim možnim užitkom.

• v avtomobilski program zato spadata 6 in 12 mesečni
pogodbi s podjetjem BMW
• član mora naslednji višji čin doseči v roku 6 mesecev, zato da je
upravičen do lastništva boljšega avtomobila, v
nasprotnem primeru mora član avto vrniti
• član ima tudi možnost, da avtomobil obdrži dlje kot za 6 mesecev,
program avtomobila.
is subject to geographical
availability
brez da v tem času doseže višji čin, v primeru, da podjetju mesečno sam plačaCarstroške
To lahko
počne dokler
ne doseže naslednjega višjega čina in s tem pridobi vse potrebne kvalifikacije za novo 6 ali 12
mesečo avtomobilsko pogodbo
• takoj ko član doseže naslednji čin, mu pripada tudi nov ustrezen avtomobil
• do 6 mesečne pogodbe so upravičeni naslednji čini: Supervisor,
Executive Director
• do 12 mesečne pogodbe so upravičeni naslednji čini: Diamond,
Blue Diamond, Black Diamond
• BMW, Maserati, Porsche, Tesla: Royal Diamond
• s činom Royal Diamond ste upravičeni do naslednjih avtomobilov: BMW,
Maserati, Porsche, Tesla
• s činom Crown Diamond ste upravičeni do naslednjih avtomobilov: Ferrari, Lamborghini, Bentley

Potovanja in spodbude:
Ko znotraj vašega programa pri podjetju Coinspace žanjete uspehe, postanete upravičeni do posebnih priznanj in nagrad.
En tip nagrad so tudi povsem brezplačni nagradni izleti na najbolj eksotične in razburljive svetovne lokacije.
Verjamemo, da z nagradami za dobro opravljeno delo člane vzpodbujamo k konsistentnemu doseganju enako odličnih
(ali celo boljših) rezultatov, zato se pripravite na to, da vas bomo razvajali.
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3% DODATNI SVETOVNI SKLAD

Podjetje Coinspace bo 3% svojega dobička v EUR podarilo tistim članom, ki bodo dosegli čin Black Diamond in
ustrezali določenim kriterijem znotraj tega čina, članom s činom Kronskega ambasadorja ter članom, ki bodo kupili
so-ustanovitveni paket.
• Vsi člani, ki bodo dosegli 5% svetovni sklad (5 vrst članov s činom Black Diamond znotraj svoje manjše ekipe),
bodo prejeli delež iz 5% celotnega dobička v EUR. Celoten dobiček teh 5% svetovnega sklada bo razdeljen vsem
članom, ki bodo dosegli cilj 5 Diamantnih vrst.
• Vsi člani, ki bodo dosegli 5 Black Diamond vrst v vsaki ekipi, bodo prejeli delež iz 3% celotnega dobička iz
svetovnega sklada. Celotni dobiček 10% iz 3% celotnega svetovnega sklada bo razdeljen med te člane v EUR.
• Ni potrebno, da so člani s činom Black Diamond vaši sponzorirani člani, potrebujejo se zgolj nahajati pod vami v
vaši strukturi (v vašem downline-u).
• Vsi člani, ki bodo dosegli čin Crown Ambassador, bodo prejeli delež iz 3% svetovnega sklada. Celoten dobiček
20% iz 3% svetovnega sklada bo razdeljen med te člane v EUR.
• Vsi člani, ki kupijo so-ustanoviteljski paket DOUBLE MINE za 12.000 €, bodo prejeli delež iz 3% svetovnega
sklada. Celoten dobiček 30% iz 3% svetovnega sklada bo razdelen med te člane v EUR.
• Vsi člani, ki kupijo so-ustanoviteljski paket ULTIMATE MINE za 24.000 €, bodo prejeli delež iz 3% svetovnega
sklada. Celoten dobiček 30% iz 3% svetovnega sklada bo razdeljen med te člane v EUR.

GLOBAL BONUS POOL
PLAČAN KOT

Ultimate Mine

Double Mine

5 črnih črt znotraj
manjše ekipe

5 črnih črt znotraj
obeh ekip

Crown
Ambassador

3% SVETOVNEGA
SKLADA

35%

30%

5%

10%

20%

COINSPACE
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POSLOVNA POT
Menimo, da je odškodninski načrt, ki smo ga razvili, eden izmed najbolj donosnih in pravičnih sistemov vseh časov.
S pomočjo v o d i l n i h s t r o k o v a n j a k o v z več desetletnimi izkušnjami z lastništvom in distribucijo, je bil vsak
sestavni del tega sistema ustvarjen tako, da bo deloval precizno in g l a d k o . Preko tega s k u p n e g a
prizadevanja nam je uspelo ustvariti nekaj veliko mogočnejšega, kot če bi se takšnega izuma lotil posameznik, vse
to pa smo dosegli tako, da smo vedno storili tisto, za kar smo verjeli, da je pravilno in z izkazovanjem velike mere
s p o š t o v a n j a vsem našim uslužbencem.

Odškodninski načrt vzpodbuja in nagrajuje določene tipe vedenja kot so:
• osebni nakupu izdelkov in storitev
• prodajanje novim distributerjem
• deljenje informacij o naši novi poslovni priložnosti drugim (sponzorstvo, vključevanje novih članov)
• ustvarjanje lastne ekipe
• uvajanje in podpiranje drugih

400€

LANSIRANJE
kovanca S-coin
COINSPACE
50.000
članov

100€
50€

PRIDRUŽITE SE

10€

V TOP 1%

0.5€
FORMULACIJA

1€

KONCENTRACIJA

3€
ZAGON

STABILIZACIJA

90% SUCCESS IS TIMING AND POSITIONING
Pri ustvarjanje takšnega življenja, kot si ga želite, ne gre zgolj za ustvarjanje
lastnega podjetja, ampak tudi za SVOBODO, ki takšni odločitvi pripada.

To pomeni, da si zaslužite izkusiti tako finančni uspeh kot tudi svobodo, da
počnete tisto, kar vas navdušuje.

Podjetje Coinspace ni odgovorno za morebitne tipografske napake. Informacije predane v tem dokumentu so namenjene zgolj
informiranju, zato si podjetje pridržuje pravico, da jih kadarkoli spremen brez predhodnega opozorila ali obvestila.
December 15. 2015
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